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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 29. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај гребена уз прилив врло топлог
ваздуха са сjевера Африке. У приземљу слабо изражено поље притиска око
нормале. Вруће и претежно сунчано у првом дијелу дана. Од средине дана прво
на западу, а затим и на југоистоку, развој облака који доносе локалне пљускове са
грмљавином. Касније поподне пљускови ће се премјештати од запада ка истоку.
Увече и током ноћи ведро и топло, понегдје ће бити тропска ноћ. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 29.06.2022. године у временском периоду од 15 - 22 часа.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 15.36 – 21.33
часова. У периоду 19.36 – 19.55 часова постојала је забрана испаљивања
противградних ракета изнад подучја Приједора и Бања Луке.
3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским и сателитским системима
пратимо појединачне умјерене пљускове изнад Лакташа и Костајнице који се
премјештају у јужној струји према сјеверу. Након њиховог слабљења интензивно
пратимо процес који јача до градоносних размјера изнад територије Новог Града.
Премјештајући се према истоку, у јужном дијелу ствара више нових ћелија, а по
интензитету се издваја најјужнија изнад територије Приједора, која такође
достиже методолошке критеријуме за дејство. На овај цијелокупни процес,
непрекидно дејствујемо противградним ракетама непуна 3 сата. Истовремено се
развија конвективни процес југозападно од Модриче, који брзо достиже
градоопасне критеријуме, те и на њега дејствујемо противградним ракетама. Око
21 часа поново дејствујемо на конвективну ћелију изнад Модриче. Преласком те
облачности преко Саве, иза 22 часа ситуација се стабилизује.
4. Дејство: У периоду 17.08 – 21.13 часова дејствовале су 32 станице и
испаљено укупно 128 противградних ракета на територији локалних управа
Градишка (1 станица, 4 ракете), Коз. Дубица (6 станица, 20 ракета),
Приједор (10 станица, 49 ракета), Бања Лука (5 станица, 18 ракета), Дервента (2
станице, 6 ракета), Добој (1 станица, 4 ракете), Модрича (3 станице, 13 ракета),
Брод (3 станице, 12 ракета), Костајница (1 станица, 2 ракетe).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана узроковане су продором
висинске долине и таласањем линије нестабилности сјеверним дјеловима нашег
подручја. Веома изражено дневно загријавање и локално високе вриједности
параметара нестабилности атмосфере допринијели су изузетно јаким
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конвективним развојима. У западном дијелу Републике Српске превентивно смо
засијавали атмосферу сребро-јодидом из приземних генератора у периоду 12 –
16 часова. Осим тога, интензивним дејствовањем противградним ракетама
контролисан је градоносни потенцијал облака, те подручја захваћена олујом и
градом сведена су на минималну мјеру (облачни системи су повремено
достизали ширину и до 40 километара у правцу сјевер-југ ). Уз олујне ударе вјетра
и јаке пљускове, појава суградице и града осмотрена је на територији локалних
заједница Нови Град, Приједор, Добој и Модрича.
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